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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 23 DE ABRIL DE 2015 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
presta-se a seguinte informação à assembleia municipal de São Brás de Alportel 
acerca da atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião 
ordinária deste órgão deliberativo, em 25 de fevereiro de 2015. 

 

 

I. FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA. 

i. REUNIÕES DE CÂMARA DESCENTRALIZADAS. 

A reunião do executivo municipal, do passado dia 7 de março, realizou-se na sala 
multiusos do Centro de Convívio de Parises, que acabou por ser pequena para a meia 
centena de pessoas que marcaram presença na sessão, tendo a oportunidade de 
assistir às questões discutidas, de manifestar as suas opiniões ou simplesmente 
solicitar esclarecimentos. Esta foi mais uma reunião descentralizada naquela que é 
uma iniciativa que pretende dar continuidade à política de gestão participada que 
carateriza a ação deste executivo municipal. 

Constitui uma forma de, ao aproximar os cidadãos dos órgãos autárquicos, apelar à 
participação ativa dos munícipes, uma vez que todas as reuniões de câmara são 
públicas e integram sempre um período de intervenção aberta ao público. 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. NOVO VEÍCULO URBANO DE COMBATE A INCÊNDIOS. 

No dia 4 de abril, numa sessão pública que teve lugar nos espaços exteriores do 
Mercado Municipal, a autarquia são-brasense ofereceu à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel um novo Veículo Urbano de Combate 
a Incêndios, no valor de 238.546,20€, composto por múltiplas valências que visam 
melhorar o auxílio prestado à população. 

A aquisição desta viatura resultou de uma candidatura de Reequipamento Estratégico 
de Proteção civil do Algarve, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, 
em colaboração com a Câmara Municipal e Associação dos Bombeiros Voluntários de 
São Brás de Alportel, no âmbito do PO ALGARVE 21, com uma comparticipação 
financeira de 85% e restante montante financiado pela autarquia são-brasense. 

Este equipamento representa um dos maiores investimentos da autarquia na 
qualidade dos serviços de proteção civil prestado à população nos últimos 25 anos, 
sendo composto de cabina e superestrutura com tanque de agente extintor (com 
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mínimo de 2000L), bomba de serviços de incêndio, carretel, equipamento de extinção, 
equipamento de sapador, equipamento de salvamento e comunicações, destina-se 
prioritariamente à intervenção em espaços urbanos, tecnológicos ou industriais, e 
pode intervir em operações de desencarceramento, de acordo com normas europeias. 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. PROJETO DEAR STUDENT - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO. 

Entre a Associação IN LOCO, a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas José 
Belchior Viegas foi celebrado o protocolo de colaboração no âmbito do projeto 
europeu Dear Student, no qual o município de São Brás de Alportel representa 
Portugal, que tem por objetivos fortalecer a rede entre Autoridades Locais (AL), 
Agentes Não Estatais (ANE) e os responsáveis pelas políticas de educação, a fim de 
incentivar políticas públicas mais coerentes com o processo de desenvolvimento 
humano sustentável e apoiar o papel das AL como catalisadores para mudanças 
sustentáveis nas suas comunidades, através da promoção de atividades de educação 
para o desenvolvimento no interior dos sistemas formais de ensino. 

A celebração deste protocolo, aprovado por unanimidade pelo executivo municipal, 
expressa o compromisso dos parceiros com a promoção da Educação para o 
Desenvolvimento, mediante a implementação de um conjunto de atividades, 
nomeadamente: Formação certificada para professores sobre a Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos e Escola Secundária 
José Belchior Viegas); Implementação de um módulo-piloto, direcionado aos alunos, 
acerca das questões do Desenvolvimento Humano Sustentável (EB 2,3 Poeta 
Bernardo de Passos e Escola Secundária José Belchior Viegas); Colaboração dos 
professores na elaboração de um “Toolkit” para o ensino da Educação para o 
Desenvolvimento (EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos e Escola Secundária José Belchior 
Viegas); Participação de alunos na oficina sobre tecnologias da comunicação (EB 2,3 
Poeta Bernardo de Passos e Escola Secundária José Belchior Viegas);  Elaboração de 
vídeos ou programas de rádio por parte dos alunos que participaram na oficina (EB 2,3 
Poeta Bernardo de Passos e Escola Secundária José Belchior Viegas); e 
Implementação de oficinas didáticas sobre desenvolvimento sustentável para os 
alunos de escolas do 1º CEB (escola EB 1 nº 1 e escola EB 1 nº 2). 

(Reunião – 24/02/2015) 

ii. AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA PRIMÁRIA DA MESQUITA. 

Dando continuidade ao trabalho contínuo de melhoria do Parque Escolar Municipal, e 
de entre as necessidades de intervenção identificadas, pelo executivo municipal, nos 
edifícios e espaços do Parque escolar, encontra-se a ampliação e construção de 
refeitório na Escola Primária da Mesquita. 
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Com o intuito de melhorar as condições deste equipamento escolar a câmara 
municipal adjudicou a obra de modo a ser maioritariamente executada no período de 
férias, minimizando deste modo o incómodo e impacto da mesma no funcionamento 
das aulas e rotina da escola. 

A obra foi adjudicada à entidade AJS Barros Lda. pelo montante de 11.111,11 € (IVA 
incluído) e a sua conclusão ocorrerá a breve trecho. 

iii. CONSTRUÇÃO DE MURO NO ALARGAMENTO DO CAMINHO MUNICIPAL 1204. 

Encontra-se em execução a construção de muro no âmbito do alargamento do 
caminho municipal 1204. 

A requalificação do caminho do “Carrascal” junto à escola dos Vilarinhos é mais um 
projeto na esfera da defesa das Escolas do campo.  

No âmbito do acordo com os proprietários do terreno confinante com o caminho da 
escola, esta obra irá beneficiar todos os utilizadores e melhorar a qualidade de vida no 
espaço envolvente, sendo que os trabalhos referem-se à demolição e reconstrução de 
muro existente, permitindo um alargamento de via e estacionamento. 

Esta obra foi adjudicada, pelo montante de 16.095,40 € (IVA incluído), à entidade 
Sérgio Caiado Raminhos Lda. 

iv. MURO DE CONTENÇÃO NA ENTRADA DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Está em execução, por administração direta, a reparação do Muro de Contenção da 
Escola Secundária José Belchior Viegas. 

Uma obra que garante a segurança de todos aqueles que frequentam esta escola 
diariamente. Já em 2014 a Autarquia em colaboração com o Agrupamento executou o 
circuito acessível desde a entrada da escola percorrendo todos os edifícios da mesma. 
Este ano, estando em perigo eminente de derrocada o muro de entrada da Escola, a 
Autarquia predispôs-se de imediato a realizar as obras necessárias para garantir a 
segurança do espaço envolvente. 

Os trabalhos a realizar são a demolição de muro existente e construção de novo muro 
em betão armado material mais resistente e adequado à realidade existente no local. 

Mais uma vez evidencia-se a prioridade do executivo em garantir toda a segurança e 
bem-estar a todos os alunos, professores e outros utilizadores do espaço. 

 

IV. AÇÃO SOCIAL. 

i. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, manifestar o interesse em celebrar 
uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel para efeitos 
de apresentação, por esta entidade, de uma candidatura a fundos comunitários, em 
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sede de novo quadro, tendo por objetivo a remodelação e adaptação das instalações 
da estrutura residencial para idosos.  

Esta deliberação ocorreu na sequência da solicitação da Santa Casa da Misericórdia 
para congregação de esforços e aprovação institucional de nova parceria com vista a 
apresentação de uma candidatura para a referida Remodelação e adaptação das 
instalações da estrutura residencial para o Idoso. 

(Reunião – 24/02/2015) 

ii. MÊS DA PREVENÇÃO MAUS TRATOS CONTRA AS CRIANÇAS E OS JOVENS 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Brás de Alportel (CPCJ), com o 
apoio da Câmara Municipal, encontra-se a assinalar o Mês da Prevenção dos Maus-
Tratos na Infância, no decurso do mês de abril. 

A Organização Mundial de Saúde já assumiu a violência como um dos mais graves 
problemas de saúde pública pela sua dimensão e consequências a curto, médio e 
longo prazo. O Mês de Abril, assinalado como Mês de Prevenção dos Maus Tratos 
pretende sensibilizar para a prevenção de qualquer forma de violência exercida sobre 
as crianças e jovens tendo perceção da necessidade de promover uma maior 
articulação entre as instituições, nomeadamente escolas, centros de saúde, 
associações locais, assim como, através da solidariedade entre pares e da capacitação 
dos próprios pais, ouvindo as suas necessidades.  

Ao longo deste mês, estão a ser realizadas diversas atividades, nomeadamente: 

 Workshop de Música Infantil. 

Realizou-se no passado dia 6 de abril, no Espaço Multiusos João Rosa Beatriz um 
Workshop de Música Infantil, com a colaboração do músico João Violão, evento 
solidário dirigido a um grupo de crianças e jovens que são acompanhadas pela CPCJ e 
pelo Projeto Linka-te. 

 Projeto "NAMORAR COM FAIR PLAY". 

Realizaram-se no dia 8 de abril ações de sensibilização com jovens nas escolas, no 
Âmbito da prevenção da violência no namoro, no âmbito de uma parceria da 
Comissão e Proteção de Crianças e Jovens de São Brás de Alportel, CPCJ com a 
delegação de Faro do Instituto Português da Juventude e Desporto, IPDJ. 

 Ação “EMPREENDEDORISMO JOVEM”. 

Decorreu no dia 16 de abril sendo destinada aos jovens sem ocupação escolar e/ou 
profissional em acompanhamento pela CPCJ numa parceria estabelecida com o 
Gabinete de Inserção Profissional. 

 Um minuto de Silêncio contra os Maus Tratos sobre as Crianças 

Na manhã de dia 23 de abril, todas as instituições de ensino, desde o pré-escolar ao 
ensino secundário, estão convidadas a juntar-se nesta iniciativa: fazer um minuto de 
silêncio, contra os maus tratos, em solidariedade com todas as crianças e jovens que 
sofrem em silêncio, para que todos possamos ser mais atentos e mais solidários e em 
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conjunto tenhamos mais força para lutar contra os maus tratos, construindo uma 
comunidade onde todos os meninos e meninas possam ver defendidos os seus 
direitos. 

iii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASMAL - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE – 

APOIO PARA TRANSPORTE DE UTENTE. 

Perante solicitação da ASMAL - Associação de Saúde Mental do Algarve, de 
comparticipação do passe mensal de uma utente residente neste concelho de forma a 
garantir a continuidade da frequência nas atividades terapêuticas no Fórum Sócio 
Ocupacional de Faro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da 
alínea u) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no 
valor de € 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro euros). 

(Reunião – 23/03/2015) 

iv. ADENDA AO PROTOCOLO “PARCERIA NO ÂMBITO DA ÁREA SOCIAL” – CCD. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo 
celebrado, em 29 de janeiro de 2014, com o Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, com 
o objetivo de estabelecer uma parceria entre ambas as entidades, com vista à 
ampliação das respostas socias, disponibilizadas à população, num contexto 
desfavorável, dando continuidade aos projetos desenvolvidos pelas mesmas. 

Os bons resultados obtidos na melhoria das respostas sociais prestadas à 
comunidade, e a necessidade de ampliar as atividades desenvolvidas ao abrigo deste 
protocolo, nomeadamente o no que concerne ao acompanhamento das famílias 
beneficiárias de habitação social e ao funcionamento do Espaço Multiusos João Rosa 
Beatriz, projeto concretizado pelo município, mediante recurso a fundos 
comunitários, em parceria com esta instituição particular de solidariedade social, 
justificaram a adenda em causa, sendo que os montantes a serem pagos pelas 
atividades realizadas por cada ano são de: € 19.000,00, em 2014; € 31.000,00, em 
2015; e € 19.000,00 em 2016. 

(Reunião – 23/03/2015) 

v. ANO LETIVO 2014/2015 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 
carenciadas para ano letivo 2014/2015 e por solicitação do agrupamento de escolas de 
São Brás de Alportel de atribuição de apoio para material escolar, senhas de refeitório 
e valores de prolongamento de horário aos alunos de escalão A e B, a câmara 
municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do art.º 33º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o pedido formulado pelo agrupamento 
de escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 10/03 e 23/03/2015) 
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vi. ESPETÁCULO SOLIDÁRIO: “PELAS NOSSAS MENINAS”. 

Realizou-se no passado dia 6 de março, no espaço do Cineteatro de São Brás, o 
espetáculo solidário “Pelas nossas meninas”, organizado pelo Centro Shee e que 
contou com o apoio da Câmara Municipal. 

Tendo contado com a participação voluntária de um conjunto de artistas: Kristóman, 
Fadista Serra, Veredas da Memória, entre outras surpresas, as receitas reverteram na 
totalidade para ajudar as gémeas Rebeca e Érica que perderam a mãe recentemente, 
mediante a entrega de vales para farmácia e supermercado. 

 

V. JUVENTUDE. 

i. FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE. 

Com o intuito de incrementar a participação ativa dos jovens são-brasenses, no 
processo de construção de uma comunidade que se pretende mais inclusiva, mais 
solidária e mais feliz, e tendo consciência de que os jovens enfrentam duros desafios, 
olhando o futuro sem esperança, crescendo sob a ameaça do desemprego e lutando 
contra as crescentes dificuldades no acesso à formação e à construção de uma 
carreira; e num tempo em que os números da depressão e do suicídio jovem tomam 
valores assustadores, escondendo amargas histórias de vida, a Câmara Municipal 
entendeu ser necessário criar um novo espaço comum de diálogo e reflexão que 
aproximasse a autarquia e a juventude do concelho, fomentando definição e 
desenvolvimento de novas políticas municipais de juventude. 

Assim, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a criação do Fórum 
Municipal da Juventude de São Brás de Alportel. 

A 1.ª reunião, preparatória deste Fórum realizou-se no dia 23 de março, no Centro de 
Artes e Ofícios. 

(Reunião – 10/03/2015) 

 

VI. IGUALDADE 

i. MARÇO, MÊS DE MULHER. 

Durante o mês de março, a câmara municipal promoveu um conjunto de atividades 
com o intuito de homenagear a Mulher no âmbito das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, e de dar continuidade ao caminho 
rumo à igualdade de direitos e oportunidades para todos, na esteira daquilo que é 
também a sua preocupação com a igualdade de direitos dos funcionários, homens e 
mulheres, tendo elaborado recentemente o Plano Municipal para a Igualdade, um 
documento elementar para promover a igualdade e melhores condições de trabalho 
para os seus colaboradores. 
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A exposição “Mulher, Deusa Guerreira” com as esculturas de Andreia Cantante e 
Quita, patente na Galeria Municipal, a exposição “Mulheres a 100” a homenagear 
algumas mulheres que ao longo deste século deram um importante contributo para o 
desenvolvimento do concelho nas mais diversas áreas, patente na Biblioteca 
Municipal, a Tertúlia “Conversas com Saias”, no ciclo de Tertúlias “Aqui entre nós”, no 
CineTeatro São Brás ou ainda o encontro de mulheres empreendedoras “Mulheres nos 
Negócios: O que é Ser diferente?”, uma iniciativa da AWBN - Algarve Women’s 
Bussiness Network, iniciativas todas elas da responsabilidade da Câmara Municipal, 
são alguns exemplos do realizado neste contexto. 

 

VII. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

Dando continuidade à execução do Programa de apoio social de cariz habitacional 
“Mão Amiga”, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 
de um apoio financeiro, no montante global de 2.400€, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, para viabilizar a execução de cobertura, colocação de vão e execução de 
revestimentos interiores à habitação de um agregado familiar que se encontra em 
comprovada situação desfavorecida. 

Pretende este programa melhorar as condições de habitabilidade dos estratos sociais 
mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, reabilitação e 
adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu estado de degradação e à 
situação social vivida. 

(Reunião – 07/04/2015) 

 

VIII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CADASTRO PREDIAL. 

Encontra-se a decorrer, desde 6 de outubro, o processo de Registo de Cadastro 
Predial que se destina a todos os proprietários de prédios urbanos, rústicos e mistos 
do território do concelho de São Brás de Alportel e que procura obter um inventário 
atualizado. Uma iniciativa da direção geral do território que está a ser desenvolvida 
com recurso a empresas especializadas. 

O registo cadastral é realizado mediante o funcionamento de um Gabinete de 
Atendimento, em permanência, na sede da Junta de Freguesia de São Brás de 
Alportel, tendo decorrido durante o mês de Março e Abril sessões de esclarecimento 
promovidas pela entidade executante com o apoio da Direção Geral do Território, da 
Junta de Freguesia e da Camara Municipal em diversos locais do Concelho. 
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Semanalmente reúne na Câmara Municipal a Comissão de Acompanhamento, que 
integra elementos da Secção Local de Finanças de São Brás, da Conservatória e da 
Câmara Municipal. 

ii. ACORDO DE DOAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação de uma parcela de 
terreno, com área de 45 m2, para o domínio público municipal, efetuada por Zélia de 
Sousa Horta Correia e Maria Eduarda Horta Correia da Graça, a título gratuito e livre 
de quaisquer ónus e encargos. A câmara municipal consegue assim garantir uma zona 
de estacionamento público em espaço próximo à rotunda do Atleta. 

(Reunião – 23/03/2015) 

iii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

A Fase 3.2 da Circular Norte compreende o último troço desta obra e deverá estar 
concluída até ao final do primeiro semestre do corrente ano. 

Os trabalhos encontram-se em curso sendo já bem visíveis o seu perfil e as 
intervenções nas áreas envolventes. Esta última fase conta com idêntico perfil aos 
anteriores e perfaz uma extensão de cerca de 710 metros vindo facilitar o acesso a 
diversos equipamentos municipais, entre os quais o Centro Escolar, que integra duas 
escolas de 1.º ciclo, dois jardim-de-infância e uma creche, bem como a Escola de 2.º e 
3.º ciclos e todo o Parque Desportivo Municipal, que compreende as Piscinas 
Municipais Cobertas, o Campo de Futebol Municipal, o Complexo de Campos de 
Ténis, Polidesportivo e Pavilhão Municipal multidesportos. 

Com a finalização deste troço completa-se o anel da infraestrutura rodoviária a norte, 
com o bom aproveitamento de verbas comunitárias em todas as fases de construção. 

iv. ARRANJO PAISAGÍSTICO DA ZONA NORTE DA AVENIDA DA LIBERDADE. 

Encontra-se em bom ritmo de execução os trabalhos de arranjo paisagístico da zona 
norte da Avenida da Liberdade, onde se inclui intervenção nos muros, passeios, 
lugares de estacionamento de veículos, bem como ainda colocação de mais 
contentores no subsolo. Esta intervenção integra igualmente a preparação de 
terrenos para criação de uma nova Horta Comunitária, ampliando assim a rede de 
hortas comunitárias do município. 

Esta obra foi adjudicada à entidade Trunforiginal, Unipessoal Lda., pelo montante de 
56.398,53 € (IVA incluído), prevendo-se o seu término até junho do corrente ano. 

v. CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E ARRUAMENTO ENTRE O CENTRO ESCOLAR, PARQUE 

DESPORTIVO E A ROTUNDA DA CIRCULAR NORTE – FASE 3.1. 

 Projeto e procedimento. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, o caderno de 
encargos, o plano de segurança e saúde e o plano de gestão de resíduos, bem como 
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nomear a constituição do júri e mandar abrir o procedimento por ajuste direto com o 
preço base de 149.740,00 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

Deliberou, ainda, por unanimidade, aprovar o projeto da decisão de adjudicação e 
adjudicar à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda. pelo valor de € 149.699,59 
(cento e quarenta e nove mil seiscentos e noventa e nove euros e cinquenta e nove 
cêntimos) mais IVA, tendo em consideração que foi a única, de entre as três entidades 
convidadas, a apresentar proposta e cumprir as exigências legais. 

Esta nova infraestrutura rodoviária, inserida numa candidatura ao PO Algarve 21- Eixo 
3- Mobilidade Territorial, vai permitir melhorar a acessibilidade e a ligação entre o 
Parque escolar e os equipamentos desportivos, e colocar à disposição dos são-
brasenses mais um espaço para a realização de atividade desportiva ao ar livre, bem 
como ainda, desviar algum trânsito do núcleo urbano e particularmente da frente do 
Centro de Saúde de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 07/04/2015) 

 Expropriação de terrenos. 

Para efeitos de execução da obra em causa, a câmara municipal deliberou, por 
unanimidade, resolver expropriar por razões de utilidade pública urgente as parcelas a 
seguir identificadas: 

Proprietário Parcela 
Inscrição Matricial 

Artigo 
Área a expropriar 

(m
2
) 

Maria da Conceição Brito Lourenço e outros A 1842 346 

Maria da Conceição Brito Lourenço e outros  B 1840 518 

Maria da Conceição Brito Lourenço e outros  C 1844 387 

Deliberou, por unanimidade, ainda, remeter à Assembleia Municipal de S. Brás de 
Alportel a presente resolução de expropriação, requerendo a Declaração de Utilidade 
Pública Urgente da Expropriação, nos termos e considerandos acima apresentados e, 
em especial, nos termos do nº1 do artigo 12º do Código das Expropriações. 

(Reunião – 07/04/2015) 

vi. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE COM LIGAÇÃO À CIRCULAR NORTE - FASE 3.2. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, o caderno de 
encargos, o plano de segurança e saúde e o plano de gestão de resíduos, nomear a 
constituição do júri, bem como mandar abrir o procedimento por ajuste direto com o 
preço base de 149.960,00 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, no âmbito da 
Requalificação da entrada nascente com ligação à Circular Norte – fase 3.2. 

Deliberou, ainda, por unanimidade, aprovar o projeto da decisão de adjudicação e 
adjudicar à empresa Eduardo Pinto Viegas pelo valor de € 149.755,69 (cento e 
quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos) 
mais IVA. 

(Reunião – 07/04/2015) 
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vii. REABILITAÇÃO E CALCETAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO – 6ª FASE. 

A obra de Reabilitação e Calcetamento do Centro Histórico – 6ª Fase foi adjudicada à 
entidade J.J. Brito Lda., pelo montante de 90.818,13 € (IVA incluído). 

Este é mais um passo para a recuperação e dignificação do nosso centro histórico 
tornando-o acessível a aprazível para os visitantes mas essencialmente para os 
residentes. 

viii. CAMINHOS RURAIS. 

A autarquia, por administração direta, tem promovido a manutenção, reparação e 
requalificação em diversos caminhos dos sítios rurais do Concelho, permitindo, deste 
modo garantir a acessibilidade às habitações existentes e evidenciar a todos os 
munícipes a preocupação do Município em manter as condições necessárias para 
quem vive ou pretender viver no campo. 

 

IX. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS. 

Na continuidade do plano de alargamento da rede de águas realizou trabalhos de 
instalação e ligação da rede de águas em Peral, desta vez na zona nascente 
abrangendo assim mais algumas habitações que se viam privadas desse bem 
essencial. 

 

X. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. “PASSEIO PELO CAMINHO DA ESCOLA “. 

O Ciclo de Passeios Natureza de São Brás de Alportel, iniciativa da Câmara Municipal, 
deu as boas vindas à primavera, no dia 29 de abril, com um “ Passeio pelo caminho da 
Escola”, um percurso sinalizado que tem como ponto de referência o Centro de 
Educação e Interpretação Ambiental - Quinta do Peral. 

Esta caminhada temática convida a conhecer passo a passo o Peral, que recebeu em 
tempos uma das primeiras escolas oficiais e inaugura o PR4 “O Caminho da Escola”, o 
quarto percurso sinalizado em território são-brasense que dá continuidade a um 
trabalho de redescoberta do concelho de São Brás de Alportel. A execução deste novo 
circuito integra o Projeto Memórias da Terra, financiado pelo PRODER, dedicado à 
recuperação e valorização do património do concelho. 
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ii. “RECICLAR E VALORIZAR É NO MEU LAR”. 

Com o projeto “Reciclar e valorizar é no meu Lar”, iniciado em abril, a Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel dá continuidade a um trabalho que vem sendo 
desenvolvido com vista a melhorar a qualidade de vida no concelho, incentivando os 
munícipes a assumir uma postura ativa e a missão cívica de contribuir para uma 
gestão sustentável de resíduos. 

A população residente nos sítios de Almargens e Campina vai passar a receber visitas 
regulares da ALGAR, duas vezes por semana, nesta que é uma iniciativa pioneira no 
Algarve, e que consiste num novo serviço gratuito de recolha porta a porta 
proporcionado pela empresa ALGAR, junto dos munícipes cujas habitações se 
encontram mais longe dos ecopontos. 

iii. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do Peral mantém uma 
programação regular muito diversificada com um ciclo de atividades dirigidas às 
famílias, que são um dos eixos fundamentais do programa “Era uma Vez… Histórias 
para toda a Família”. 

 Sábados na Quinta. 

Os Sábados na Quinta, no termo do mês de fevereiro, concretamente a 28, foram 
dedicados a aprender a fazer jogos com materiais reciclados, enquanto a 4 e 11 de 
abril as atividades recaíram sobre os seguintes temas: Vamos aprender a alimentar os 
Animais da Quinta e Vamos aprender mais sobre a fauna selvagem da nossa região. 

 Teatro de Fantoches. 

O Teatro de Fantoches: Gaspar e o Sapo Apaixonado decorreu no dia 21 de fevereiro 
com a participação de Anabela Viegas, Maria José Carocinho e Marion Rexrodt. 

 

XI. CULTURA. 

i. CENTENÁRIO DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

 Grupos de trabalho do Centenário. 

Continuam a decorrer a bom ritmo os trabalhos da Comissão do Centenário e do 
Grupo Executivo, com periodicidade mensal e semanal respetivamente, com vista a 
continuar a facultar aos são-brasenses e a quem nos visita um programa de 
comemorações eclético e digno da nossa história e ambição de futuro. 

 Ciclo de conferências do Centenário. 

Decorreu no dia 20 de março, no âmbito do encerramento da Feira do Livro 2015 de 
São Brás de Alportel e das comemorações do Centenário do Município, a conferência 
“A Maçonaria e a I República”, proferida pelo prof. Doutor António Ventura, que 
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discorreu sobre a importância da implantação da Maçonaria na região, e a sua 
influência na criação do concelho, no espaço do auditório da Escola Poeta Bernardo de 
Passos e que contou com a organização da Câmara Municipal, da Comissão das 
Comemorações do Centenário e o apoio do Circulo dos Leitores. 

 “100 Anos, 100 Biografias Figuras do Passado São-Brasense”. 

O Cineteatro de São Brás de Alportel acolheu, no dia 7 de março, a apresentação da 
obra “100 anos, 100 biografias – Figuras do passado são-brasense”, de autoria de 
Joaquim Manuel Dias e que contou com a apresentação pelo jovem historiador João 
Nobre, no âmbito das comemorações do Centenário da Elevação de São Brás de 
Alportel a Concelho. 

Tendo em consideração que esta obra apresenta um olhar sobre parte da nossa 
história e recorda-nos homens e mulheres são-brasenses que, de um modo ou de 
outro, estiveram presentes nas nossas vidas e cuja memória importa resgatar: 100 
biografia de são-brasenses, por filiação ou adoção, que marcaram o percurso destas 
últimas décadas do município, deliberou o executivo municipal, por unanimidade, 
adquirir 83 exemplares no valor de € 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco euros). 

(Reunião – 10/03/2015) 

 Aquisição da publicação “Pousada de São Brás (1944-2014)”. 

Cristina Fé Santos, investigadora, em parceria com António Paulo Oliveira, Marco 
António Santos, Miguel R. Costa e Vitor Ribeiro, investigadores de mérito reconhecido 
da Universidade do Algarve, desenvolveu um profundo trabalho de investigação sobre 
a história e percurso da Pousada de São Brás, registando, deste modo, a importância 
que esta assumiu ao longo dos tempos no contexto local, mas também regional e 
nacional. 

Face à relevância que esta publicação assume para a história do concelho seus gentes 
e património, deliberou o executivo municipal apoiar a edição da publicação “Pousada 
de São Brás (1944-2014) ”mediante a aquisição de 60 exemplares, ascendendo ao 
montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros).” 

(Reunião – 10/03/2015) 

 Cedência de espólio ao Município. 

Realizou-se no Salão Nobre da câmara Municipal, no passado dia 6 de março, a 
cerimónia de celebração do protocolo de cedência do espólio do sr. Júlio Martins 
Negrão ao Município de São Brás de Alportel. 

Júlio Martins Negrão colecionou durante décadas livros, jornais, revistas, que 
constituem entretanto uma riqueza cultural inestimável, constituída por registos 
escritos e relatos orais de memórias de outros tempos, e que partilha agora com a 
comunidade são-brasense, mediante a cedência do seu espólio ao município. 

 Conversas de Mulheres com História. 

O dia 28 de março reservou-nos uma Tertúlia surpreendente sobre “Mulheres com 
História”, que pretendeu homenagear as Mulheres do Centenário, e contou com a 
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participação especial de Maria Manuela Sousa Fernandes. Filha do saudoso médico 
Alberto de Sousa, primeiro diretor do Sanatório Vasconcelos Porto e um dos 
fundadores do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, atravessou 
na sua vida, períodos difíceis mas sempre com coragem e altruísmo. Atualmente, 
continua a ser um exemplo das Mulheres mais admiráveis do Centenário do 
Município, razão pela qual foi desafiada para uma conversa com passado e futuro. 

 Inauguração da exposição biográfica “César Correia, Cidadão do Mundo”. 

No dia 1 de abril, no espaço do Museu do Trajo decorreu a inauguração da exposição 
biográfica “César Correia, Cidadão do Mundo”, resultado da manifestação de vontade 
do próprio em ceder o seu espólio ao Município e como uma justa homenagem a 
quem se destacou pela profunda dedicação aos interesses da sua Terra. Junto de 
amigos e representantes de distintas entidades oficiais comemorou ainda o seu 80º 
aniversário. A paixão pelo desporto abriu-lhe as portas para uma carreira de árbitro 
internacional que o fez correr os quatro cantos do mundo. Mais tarde, seguindo o 
legado que lhe foi deixado por seu pai, estabeleceu-se como empresário da indústria 
corticeira num esforço permanente de inovação. 

 Construção de monumento ao Centenário da Elevação de S. Brás de Alportel 
a Concelho. 

Já se encontra em execução a construção do monumento ao Centenário da elevação 
de S. Brás de Alportel a Concelho. 

Adjudicado à entidade Al-Consige Unipessoal Lda., pelo montante de 39.650,24 €, e 
com um prazo de execução de 75 dias, o monumento será inaugurado no dia 1 de 
junho de 2015, aquando das cerimónias de encerramento das comemorações do 
centenário do concelho. 

 Subsídio à Sta Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel – Museu do Trajo. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 
€ 756,53 (setecentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos) ao Museu 
do Trajo, através da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, perante um 
pedido formulado por este, para efeito de apoiar nas despesas decorrentes com 
atividades realizadas no âmbito das comemorações do centenário do concelho, para 
as quais constitui um parceiro relevante, nomeadamente com as iniciativas exposição 
“César Correia, Cidadão do Mundo” e filatélica. 

ii. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

A Biblioteca Municipal mantém uma elevada dinâmica na suas atividades e para além 
daquelas de periodicidade regular mensal, desenvolve outras de modo a ir ao 
encontro do seu público. 

 Clube de leitura “Ler para viver” 

No dia 25 de fevereiro, a sala João Belchior Viegas foi o palco escolhido pelo Clube de 
Leitura para a visualização do filme do realizador João Botelho, OS MAIAS, inspirado 
na obra de Eça de Queirós, ao qual se seguiu um debate. 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 23 de abril de 2015 Página 18 de 25 

 “Sábados fantásticos” 

Nas tardes de sábado, 7 de março e 11/abril/15, decorreram os “Sábados Fantásticos” 
no espaço da Biblioteca Municipal, dedicados à estratégia articulada com o fantástico 
e aos jogos de tabuleiro. 

 “Tapete Voador” 

As tardes de sábado foram preenchidas por agradáveis sessões de histórias para toda 
a família, no setor infantil da Biblioteca Municipal. No dia 14 de março, antecipando as 
comemorações do Dia do Pai, convidaram-se pais e filhos a participar e assistir ao 
conto “ O meu papá é grande, é forte mas …”; no dia 11 de abril, histórias tradicionais, 
que são universais, fundiram-se numa só história em distintas línguas. 

 Feira do Livro 2015 

A edição de 2015 da Feira do Livro de São Brás de Alportel decorreu nos dias 18, 19 e 
20 no recinto da Escola Básica 2, 3 Poeta Bernardo de Passos, tendo contado com a 
representação das seguintes editoras: Livraria Lusíada, Maria Eugénia Patameira 
Representações Editoriais e Papelaria A Eneida. 

Na sessão inaugural, efetuou-se o lançamento do livro de poesia “Nos Passos de 
Bernardo”, volumes 9 e 10, uma obra que resultou de um conjunto de trabalhos 
realizados pelos alunos de 2011/2012 e ilustrados por jovens do ano letivo de 
2012/2013 e respetivos professores. Mas muitas foram as outras atividades 
permanentes de que a comunidade escolar pode disfrutar nestes dias: XIII Maratona 
de Contos – As histórias são como as Cerejas, Ciência Divertida, Ateliês diversos, Sítio 
dos Marcadores de Livros, Hospedeiros da Leitura e Encontros com escritores para 
crianças, jovens e adultos 

Esta foi uma iniciativa da Câmara Municipal de São Brás, em parceria com a Rede de 
Bibliotecas do Concelho e Agrupamento de Escolas. 

 Hora do Conto (Canto do conto) 

A “Suberina: a sobreira que queria viajar pelo mundo”, da autoria da Sofia Carrusca, e 
”A árvore generosa” da autoria de Shel Silvertein, foram as histórias escolhidas para a 
sessão do mês de março. Em abril, mês em que se comemora o Dia Internacional do 
Livro Infantil, o desafio foi conhecer “É um livro”, de autoria de Lane Smith. 

 Apresentação do CD “O Mar Ao Fundo” 

O CD “O Mar Ao Fundo”, de autoria de Afonso Dias, foi apresentado no dia 20 na sala 
João Belchior Viegas, da Biblioteca Municipal. 

iii. ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA. 

 “”Qoisas” de Ciência para Miúdos e Graúdos”. 

Realiza-se no primeiro sábado de cada mês a apresentação de novas aventuras 
científicas para os mais pequenos: no dia 7 de março, decorreu o Workshop de tintas 
caseiras. 
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 Páscoa com Ciência. 

Nos dias 24, 25, 26 e 27 de março, o Centro Explicativo e de Acolhimento da 
Calçadinha lançou desafios com a ciência, disponibilizando às famílias uma 
interessante atividade de férias para os mais pequenos: Caça aos ovos da Páscoa, 
Decoração de ovos da Páscoa, Experiências com ovos e Ovos de Dinossauro. 

“Caça aos ovos da Páscoa” foi a atividade escolhida pelo Centro Explicativo e de 
Acolhimento da Calçadinha, no dia 4 de abril, para ser realizada pelos miúdos e 
graúdos. 

iv. ESPETÁCULOS. 

 “Fados à Moda de São Brás 2015” 
No dia 21 de fevereiro, o cineteatro de São Brás foi o palco escolhido para a realização 
do espetáculo “Fados à Moda de São Brás 2015”, organizado pela Câmara Municipal, 
e que contou com a participação de vários fadistas locais: Ana Isabel Guerreiro, 
Cláudia Cabrita, Estela Mendonza, João Guilherme, José Gabriel, Patrícia Serra, Peres 
David, Vanessa Vivas e Virgílio Martins, acompanhados por Ricardo Martins na 
Guitarra Portuguesa e Nuno Martins na Viola de Fado. 

 “Os Maias”. 
O Cineteatro São Brás acolheu no dia 25 de fevereiro o filme “Os Maias” a cuja 
visualização se seguiu um período de debate e que contou com a participação do 
realizador de “Os Maias”, João Botelho. 

O realizador João Botelho desafiou todos os enamorados pela sétima arte a apreciar o 
filme e a debater os pormenores da sua conceção. Numa conversa informal, o público 
foi convidado a partilhar a sua opinião sobre o filme, colocar questões, dúvidas e 
muitas outras curiosidades sobre os trilhos da realização em Portugal e deste filme em 
particular, naquela que foi uma organização do Agrupamento de Escolas José Belchior 
Viegas e que contou com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

v. CONCERTO DA PRIMAVERA PELA ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL. 

Decorreu no passado dia 21 de março, no espaço do Cineteatro de São Brás, o 
concerto da primavera pela Orquestra Clássica do Sul, organizado por esta e que 
contou com o apoio da Câmara Municipal. 

vi. ESPETÁCULO “E PORQUE NÃO EMIGRAS?” 

O Cineteatro de São Brás recebeu, no passado dia 14 de março, o espetáculo “E 
porque não emigras?. 

vii. PÁSCOA 2015. 

Por mais um ano consecutivo, São Brás de Alportel viveu com vivacidade, cor e muita 
participação aquela que é uma das suas maiores festas de carater religioso/cultural: 
Procissão da Aleluia ou Festa das Tochas Floridas. 
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Centenas de participantes percorreram as ruas da vila manifestando a sua identidade 
cultural e exibindo tochas, ornamentadas com flores campestres. Muitas mais 
centenas estiveram a assistir vindos dos vários sítios do nosso concelho mas também 
de outras partes da região e do país. 

 Atribuição de Subsídio à Associação Cultural Sambrasense. 

Perante o pedido da Associação Cultural Sambrasense, a solicitar apoio financeiro 
para fazer face às despesas com a Festa das Tochas Floridas, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 3.700,00 (três mil e 
setecentos euros), a pagar até à data do evento. 

(Reunião – 23/03/2015) 

 Atribuição de subsídio à Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel. – 
Coro dos Amigos do Museu. 

Face à solicitação da Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel – Coro dos 
Amigos do Museu, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com os 
concertos previstos nesta época pascal, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, atribuir a verba no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). 

(Reunião – 23/03/2015) 

viii. CARNAVAL 2015. 

 Atribuição de apoio financeiro - Carnaval tradicional de São Brás 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio até ao valor 
máximo de 350,00€ a cada grupo concorrente, pertencente às Associações abaixo 
identificadas: 

Associação 
Despesa 
efetuada 

Valor a 
Comparticipar 

Associação Cultural Sambrasense – Be Happy € 1050,99 € 350,00 

Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia – O Sítio dos Pierrot’s 

€ 840,25 € 350,00 

Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia – Patins Bala 

€ 346,17 € 346,17 

Santa Casa da Misericórdia - Museu do Trajo – Alegria do Museu € 368,45 € 350,00 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados € 24,54 € 24,54 

Associação Jovem Sambrasense – A Comunidade Hippie € 352,98 € 350,00 

Rancho Típico Sambrasense – A Matança de Porco € 361,13 € 350,00 

Clube de Caça e Pesca de S. Brás de Alportel –  A Dança do Mexe 
Mexe 

€ 244,00 € 244,00 

(Reunião – 23/03/2015) 
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XII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. 2º CONVÍVIO DE PITBIKES. 

Na sequência do pedido formulado pela Associação Jovem Sambrasense, a solicitar 
apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes à organização do 2.º Convívio 
de PitBikes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) 
do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de 
€ 350,00 (trezentos e cinquenta euros). 

(Reunião - 23/03/2015) 

ii. TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL – 1.ª ETAPA. 

Decorreu nos dias 13, 14 e 15 de março, a 1.ª etapa da Taça de Portugal de Downhill, a 
mais importante prova da modalidade no país, que teve por cenário os ousados trilhos 
do Arimbo, a norte de São Brás de Alportel, já em plena Serra do Caldeirão, e recebeu 
os melhores ciclistas de Downhill do país. 

Este ano foi denominada prova internacional de categoria C2 que dignifica o nosso 
Concelho e projeta o nome de São Brás de Alportel a nível europeu e mundial. 

A 1.ª etapa da Taça de Portugal de Downhill foi uma organização da Federação 
Portuguesa de Ciclismo, da União Ciclística Internacional, com organização local da 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel e da Associação Xdream Blásius e com a 
colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de 
Alportel e da Guarda Nacional Republicana. 

iii. ASSOCIAÇÃO BLASIUS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

De modo a ajudar a fazer face às despesas tidas com a realização da primeira etapa da 
Taça de Portugal de DHI, prova internacional de categoria C2, a Associação Blasius 
solicitou à Câmara Municipal um apoio extraordinário no montante de € 2.135,00 (dois 
mil cento e trinta e cinco euros), o qual foi aprovado por unanimidade. 

Esta é uma prova desportiva de referência nacional e internacional que trás muitos 
atletas e visitantes a São Brás de Alportel e dá a conhecer o nosso território e as suas 
riquezas a todos aqueles que para aqui se deslocam. 

(Reunião - 07/04/2015) 

 

XIII. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, no mês de fevereiro, março e abril/15, foi espaço de múltiplas 
iniciativas: “De mãos dadas com a solidariedade”, nomeadamente com a associação 
Coração100Dono; A Biblioteca Fora de Si – “Se sabe bem … o Mercado Municipal 
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tem!”; a “Ação de divulgação do empreendedorismo local”, com a empresa Zlar; as 
“Mostras de artesanato” com Artemel e “Mostras de Produtos” que contou com a 
participação da pastelaria Dofir com Sabores de São Valentim e a “Demonstração 
gastronómica” que dinamiza a manhã do último sábado de cada mês, com a 
apresentação de “Sushi Mediterrânico” pelo chef Abílio (uma colaboração da 
Associação IN LOCO – projeto “Slow Med”), no mês de fevereiro; uma apresentação 
de cozinha vegetariana, numa participação feminina integrada no programa “Março, 
Mês de Mulher” e ainda com a colaboração dos cursos de Cozinha da Escola 
Secundária José Belchior Viegas, no mês de abril, numa mostra de sabores ancestrais. 

ii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de fevereiro e março/15, como usual, realizou-se a Feira das 
Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a 
encontrarem-se objetos diversos de outros tempos mas para muitos de grande 
interesse e estima. 

iii. MERCADINHO DE JARDIM. 

Também sempre no terceiro domingo do mês, tem lugar o Mercadinho de Jardim: 
Mercadinho de Artesãos e Produtores, organizado pela câmara municipal, no Jardim 
Carrera Viegas, uma iniciativa com o objetivo de promover o artesanato e produção 
local. 

 

XIV. PATRIMÓNIO. 

i. OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO POÇO MADRUGA. 

A obra de requalificação do Poço Madruga foi inaugurada no dia 7 de abril, na 
presença de muitos munícipes que quiseram fazer parte deste momento histórico. 

Com assinatura da arquiteta Amélia Santos, esta intervenção teve por objetivo 
devolver a identidade e o caráter a este espaço situado no interior serrano, com 
enorme importância social e cultural no passado são-brasense, e atribui-lhe uma nova 
vida, adequado a atividades de lazer diversas. 

Esta intervenção está integrada no projeto “Memórias da Terra – da Fonte Velha ao 
Poço Novo”, que foi financiado em 60% pelo PRODER - Subprograma 3 – Ação 3.2.1 – 
Valorização do Património Rural, que inclui obras de reabilitação e pequenas 
intervenções em diversos locais do concelho bem como a criação de dois percursos 
pedestres e a valorização de um ofício tradicional - a arte de trabalhar o barro. 

O projeto “Memórias da Terra – da Fonte Velha ao Poço Novo” é um projeto de 
valorização do património são-brasense, nomeadamente de lugares com história e 
com vivência comunitária, que foram esquecidos pelo tempo. 
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XV. TURISMO. 

i. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA. 

O Município de São Brás de Alportel marcou, por mais um ano, presença na Bolsa de 
Turismo de Lisboa, colocando à disposição dos visitantes informação sobre as 
potencialidades do concelho. 

Foi neste contexto, e perante um público nacional e de representantes das mais 
diversas entidades nacionais, regionais e locais, que a câmara municipal efetuou o 
lançamento da nova edição da Feira da Serra, a ter lugar nos próximos dias 24, 25 e 26 
de julho e revelou o tema da edição de 2015: as ervas aromáticas. 

ii. VII QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO” 

Decorreu até ao dia 6 de abril/15, com início a 25 de março, a VII Quinzena 
Gastronómica “Sabores do Caldeirão” que contou com a participação de 7 
restaurantes: Casa de Pasto Adega Nunes, Restaurante Lagar da Mesquita, 
Restaurante O Marquês, Restaurante Rui'steak House, Restaurante Sabores do 
Campo, Restaurante Ysconderijo e Restaurante Zé Dias. 

Esta é uma iniciativa que pretende dar a conhecer a gastronomia típica do interior 
algarvio e disponibilizar deliciosas e tradicionais ementas inspiradas na Dieta 
Mediterrânica, caracterizadas por “salpicos” de ervas aromáticas da nossa serra. 

Este ano a Quinzena Gastronómica contou com uma parceria muito especial, a 
Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica, defensora e promotora do 
Movimento Slow Food e das tradições gastronómicas locais, que apresentou um novo 
projeto a nível internacional, a Aliança de Cozinheiros Slow Food, iniciativa que 
procura valorizar a produção sustentável e aproximar os cozinheiros dos produtores 
locais, com vista a distinguir os restaurantes e cozinheiros que decidiram aderir ao 
projeto e respeitar as regras de participação. 

 

XVI. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. “MULHERES NOS NEGÓCIOS: O QUE É SER DIFERENTE?”. 
Realizou-se no passado dia 26 de março, no espaço da sede da União Desportiva e 
Recreativa Sambrasense, uma iniciativa da AWBN, Algarve Women's Bussines Net 
Work, tendo como convidada Sandra Correia, fundadora e CEO da Pelcor, e que sendo 
uma organização da AWBN, contou com o apoio da Câmara Municipal. 

ii. VISITA DO EMBAIXADOR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

No dia 11 de março, Robert A. Sherman, embaixador dos EUA em Portugal visitou a 
fábrica Novacortiça, líder do grupo a que pertence a Pelcor, na continuidade das boas 
relações existentes entre esta empresa portuguesa e a Embaixada dos Estados Unidos 
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da América, no âmbito dos projetos de exportação que a marca portuguesa tem vindo 
a desenvolver pelo mundo fora. 

Convidado para a visita oficial, o Presidente da Câmara Municipal aproveitou a 
oportunidade para dar a conhecer as potencialidades de investimento do município e 
as mais-valias em termos turísticos que podem vir a ser ponto de proximidade entre o 
município e os Estados Unidos da América. 

Muito empenhado em abrir as portas da Embaixada ao país que o acolheu, está neste 
momento a desenvolver um conjunto de projetos na senda do empreendedorismo, 
numa aposta no incremento da visibilidade de Portugal nos Estados Unidos da 
América e na dinamização da economia e do turismo. 

iii. FEIRA DA SERRA/2015. 

A Feira da Serra 2015 realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de julho, aquele que é o maior 
evento cultural/económico/social a realizar-se anualmente no concelho, e o que atrai 
visitantes de toda a região e mesmo em termos nacionais. 

Para efeitos da sua organização, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, a 
aprovar a nomeação da Comissão da Feira da Serra 2015 com a seguinte constituição: 

 Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente; 

 Marlene de Sousa Guerreiro, Vice-Presidente; 

 Acácio José Madeira Martins, Vereador a Tempo Inteiro; 

 Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão Administrativa Municipal; 

 Sónia Cristina Tasquinha Ferreira da Silva, Técnica Superior; 

(Reunião – 10/03/2015) 

iv. O WORKSHOP "OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO - PROJETOS EMPRESARIAIS E OS 

SISTEMAS DE INCENTIVO”. 

O Gabinete do Empreendedor da Câmara Municipal de São Brás de Alportel organizou 
o workshop "Oportunidades de Financiamento - projetos empresariais e os sistemas 
de incentivo" no dia 9 de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal, tendo contado 
com a presença do jovem são-brasense Hugo Barros, do CRIA - Divisão de 
Empreendedorismo e Transferência e Tecnologia da Universidade do Algarve, que 
informu sobre as etapas inerentes à formalização de candidaturas a sistemas de 
incentivo e também sobre as oportunidades disponíveis para as empresas e 
empreendedores. 

O workshop resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade do 
Algarve, com o intuito de direcionar "mentes" empreendedoras para a criação do seu 
negócio. 
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XVII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE LOUVOR – DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS. 

A câmara municipal aprovou, por unanimidade, um voto de louvor às creches, jardim-
de-infância e escolas do 1.º ciclo do concelho de São Brás de Alportel que integraram 
o Desfile de Carnaval infantil, extensivo a toda a comunidade escolar que colaborou e 
igualmente participou, contribuindo para um dos melhores desfiles dos últimos anos, 
reconhecendo desta forma o trabalho desenvolvido e a qualidade das participações. 

(Reunião – 24/02/2015) 

ii. VOTO DE LOUVOR – DESFILE DE CARNAVAL TRADICIONAL. 

Reconhecendo o trabalho desenvolvido e a qualidade e dinâmica nas participações 
das associações locais no Desfile do Carnaval Tradicional, a câmara municipal 
aprovou, por unanimidade, um voto de louvor às associações locais que participaram 
no Carnaval Tradicional, extensivo a toda a outra comunidade que colaborou e 
igualmente participou, contribuindo para um dos melhores desfiles dos últimos anos. 

(Reunião – 24/02/2015) 

iii. VOTO DE LOUVOR – MACHADINHAS. 

Na sequência dos primeiros lugares conquistados nas competições regionais de futsal 
pela equipa feminina do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, vulgo, 
“Machadinhas”: campeonato distrital e taça do algarve, respetivamente a 1 e a 28 de 
março, a câmara municipal, reconhecendo o trabalho, a dedicação e o dinamismo dos 
dirigentes e treinadores do GDC dos Machados, a colaboração e esforço dos pais das 
atletas, e acima de tudo a motivação, o empenho e o mérito das Machadinhas, 
deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor às Machadinhas, verdadeiras 
protagonistas dos excelentes resultados conquistados, equipa técnica e dirigentes do 
GDC dos Machados, extensivo aos pais, a todos os colaboradores do clube e a todos 
aqueles que em cada jogo nas bancadas apoiam incondicionalmente a equipa. 

(Reunião – 07/04/2015) 

 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

São Brás de Alportel, 15 de abril de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


